
उंदराचे ऱग्न  
एक प्राचीन ऱोककथा 

मराठी : अश्वळनी बळे  



 एकदा एका उंदराऱा बायको ऩाहिजे 
िोती. 

ऩण त्याऱा सामान्य बायको नको 
िोती. 

 “जर मी जगातल्या सळाात 
ऴश्ततऴाऱी प्राण्याच्या मुऱीऴी ऱग्न 
करू ऴकत नािी. त्याने आऩऱे 
आऩल्याऱा म्िटऱे. 

“तर मी कोणाऴीच ऱग्न करणार 
नािी.” 

 



 बास, जगातऱा सळाात 
ऴश्ततऴाऱी प्राणी ऴोधण्यासाठी 
उंदीर ननघाऱा. 

तो सूयााकड ेगेऱा. “ऴेळटी,” 
उंदराने वळचार केऱा, “सूयाा इतके 
ऴश्ततऴाऱी कोण असेऱ?” 



जेव्िा उंदीर सूयााकड ेगेऱा 
तेव्िा तो म्िणाऱा, 

“तुम्िी जगात सगळ्यात 
अधधक ऴश्ततऴाऱी आिात. 
म्िणून मी तुमच्या मुऱी 
बरोबर ऱग्न करू इश्च्ितो. जर 
मी तुमच्या मुऱी बरोबर ऱग्न 
केऱे नािी तर मी कोणाऴीच 
ऱग्न करणार नािी.” 

“मी जगातऱा सळाात 
ऴश्ततऴाऱी नािी, माझ्या ऩेक्षा 
िी असा ऴश्ततऴाऱी एक जण 
आिे - ढग.” 



“ढग!” उंदीर म्िणाऱा.  

“िो,” सूया म्िणाऱा. 

“जर माझ्या समोर ढग आऱे तर 
मी ऩथृ्ळी प्रकाशऴत करू ऴकत नािी.” 

“मग मी ढगाकड ेजातो,”  उंदीर 
म्िणाऱा. 

“तुझी मुऱगी तुझ्याजळलच ठेळ!” 



आणण उंदीर ढगाच्या ऴोधात ननघाऱा. 



जेव्िा उंदीर ढगाकड ेऩोिचऱा तेव्िा म्िणाऱा, 
“तुम्िी जगात सगळ्यात ऴश्ततऴाऱी आिात, म्िणून 
मी तुमच्या मुऱीबरोबर ऱग्न करू इश्च्ितो. जर मी 
तुमच्या मुऱीऴी ऱग्न करू ऴकऱो नािी तर, मी 
ऱग्नच करणार नािी. 
ढग म्िणाऱे, “माझ्यािून अधधक ऴश्ततऴाऱी       

कोणीतरी आिे आणण तो म्िणज े– ळारा. 



“ळारा!” उंदीर म्िणाऱा. 

“िो,” ढग म्िणाऱा.  

“ळाऱ्याची एक झुलूक मऱा दरू उडळून 
ऱाळते.” 

“मग मी ळाऱ्या जळल जातो,” उंदीर 
म्िणाऱा. 

“तुझी मुऱगी तुझ्याजळल ठेळ!” 



आणण उंदीर ळाऱ्याच्या ऴोधात ननघाऱा. 



जेव्िा उंदीर ळाऱ्या जळल ऩोिचऱा, “तुम्िी 
जगात सगळ्यात ऴश्ततऴाऱी आिात. म्िणून 
मऱा तुमच्या मुऱीबरोबर ऱग्न करायचे आिे. 
जर मी तुमच्या मुऱीबरोबर वळळाि करू ऴकऱो 
नािी तर मी कोणाच बरोबर ऱग्न करणार 
नािी.” 

“मी जगात सगळ्यात अधधक ऴश्ततऴाऱी 
नािी,” ळारा म्िणाऱा. “माझ्यािून कोणतरी 
अधधक ऴश्ततऴाऱी आिे  - ते म्िणजे मीनार – 
जी तू त्या नतथे बघतो ना ती.” 

“मीनार!” उंदीर म्िणाऱा. 
“िो,” ळारा म्िणाऱा. “मी इतका ऴश्ततऴाऱी 

नािी की, िी मीनार ऩाडू ऴकेऱ.” 



“मग मी मीनार कड ेजातो,” उंदीर 
म्िणाऱा. 

“तुझी मुऱगी तुझ्या जळल ठेळ.” 

 आणण उंदीर मीनारच्या ऴोधात 
ननघाऱा. 

जेव्िा उंदीर मीनार कड ेऩोिचऱा 
तेव्िा तो म्िणाऱा. “जगातल्या सळाात 
ऴश्ततऴाऱी प्राण्याऱा मी सगळ्या 
जगात ऴोधऱे.” 

मी सूयााकड ेगेऱो िोतो. 

मी ढगाकड ेगेऱो िोतो. 

मी ळाऱ्याकड ेगेऱो िोतो. 

आणण आता मी तुझ्याकड े 

आऱो आिे.  



तुम्िी जगात सगळ्यात ऴश्ततऴाऱी 
आिात काय? 

जर तुम्िी असाऱ, तर मी तुमच्या 
मुऱीऴी ऱग्न करू इश्च्ितो. 

“मी जगात सगळ्यात ऴश्ततऴाऱी 
नािी,” मीनार म्िणाऱे. “माझ्यािून अधधक 
ऴश्ततऴाऱी कोणी दसुरे आिे – आणण तो 
आिे एक िोटा उंदीर.” 

“एक िोटा उंदीर!” उंदीर म्िणाऱा. 

“िो,” मीनार म्िणाऱे. 



  “नतथे माझ्या ऩायाजळल एक 
िोटा उंदीर तुऱा हदसतो आिे का? 

तो एक भोक ऩाडतो आिे. एक 
हदळस ते भोक एळढे मोठे िोईऱ की,  
मी ऩडून जाईन. िोटा उंदीर सगळ्यात 
जास्त ऴश्ततऴाऱी आिे. जगात 
सगळ्यात जास्त ऴश्ततऴाऱी प्राणी  

तो आिे. 

. 

“जगात सगळ्यात ऴश्ततऴाऱी प्राणी!” 

उंदीर म्िणाऱा. “मग मी िोट्या 
उंदराकड ेजाईन आणण त्याच्या मुऱीऴी ऱग्न 
करेन. आणण आमचा वळळाि िा जगातीऱ 
सगळ्यात िान वळळाि असेन.” 



आणण त्यांने  
तसेच केऱे. 



 शेकडो–शेकडो वषषांपूवीही ही लोककथष 
वषचषयलष मजष येत होती. 

आणि आज ही ती वषचषयलष मजष येत आहे. 


